آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﭘﻧﺎھﻧده اﺳﭘﺎﻧﺳر ﺷدۀ ﺧﺻوﺻﯽ ھﺳﺗﯾد؟ در
اﯾﻧﺟﺎ ﭼﻧد ﺳوال ﺷﻣﺎ را ﺑﺧﺎطر اﺳﭘﺎﻧﺳرﺷپ و ﻣﺻﺎرف آن
ﺟواب ﻣﯾدھﯾم.

 (1اﺳﭘﺎﻧﺳر ﮐﻧﻧدۀ ﻣن ﺑرای در ﺟرﯾﺎن ﮔذاﺷﺗن درﺧواﺳﺗم از ﻣن ﭘول ﺧواﺳﺗﮫ اﺳت .آﯾﺎ ﺑﺎﯾد آن را
ﺑﭘردازم؟
ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﺑﺎﯾد از ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻣﺻﺎرف اﺳﭘﺎﻧﺳرﺷپ ﺗﺎن ﭘول ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﮑﻧد .ﻻزم ﻧﯾﺳت ﺷﻣﺎ ﺑرای ھﯾﭻ
ﮐﺳﯽ ﺟﮭت در ﺟرﯾﺎن ﮔذاﺷﺗن درﺧواﺳت ﺗﺎن ﭘول ﺑﭘردازﯾد.
ﯾﺎددا ﺷت :اﯾﺎﻟت ﮐوﺑﮏ ﺑرای اﺳﭘﺎﻧﺳر ﻧﻣودن ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن از ﺧود ﯾﮏ ﭘروﺳﮫ دارد .اﯾن ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯾﺳت ﮐﮫ
اﺳﭘﺎﻧﺳر ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺧﺻوﺻﯽ در ﮐوﺑﮏ ﺑﺎﯾد از ﻗواﻋد ﭘﯾروی ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑﻘﯾﮥ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .اﮔر
اﺳﭘﺎﻧﺳر ﮐﻧﻧدۀ ﺷﻣﺎ از ﮐوﺑﮏ اﺳت و ﮐدام ﺳوال دارﯾد ،ﺑﺎ  Immigration, Diversité et Inclusionﺑﮫ
ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد .اﯾن ﺑﺧش دوﻟت وﻻﯾﺗﯽ ﮐوﺑﮏ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺎﯾل اﻣﯾﮕرﯾﺷن ﻣرﺑوط آن ﻣﯾﺷود.
 (2ﻣن ﯾﮏ ﭘﻧﺎھﻧده اﺳﭘﺎﻧﺳر ﺷدۀ ﺧﺻوﺻﯽ ھﺳﺗم .اﺳﭘﺎﻧﺳر ﮐﻧﻧدۀ ﻣن از ﻣن ﺧواﺳﺗﮫ اﺳت ﺗﺎ
ﺑﺧﺎطر ﺣﻣﺎﯾت ﺧودم در ﮐﺎﻧﺎدا ﭘول ﺑﭘردازم .آﯾﺎ ﺑﺎﯾد آن را ﺑﭘردازم؟
ﻧﺧﯾر ،ﺿرور ﻧﯾﺳت آن را ﺑﭘردازﯾد.
ﺑﮫ ﺻﻔت ﯾﮏ ﭘﻧﺎھﻧده اﺳﭘﺎﻧﺳر ﺷدۀ ﺧﺻوﺻﯽ ،ﯾﮏ ﮔروپ از ﻣردم در ﮐﺎﻧﺎدا داوطﻠﺑﺎﻧﮫ آﻣﺎده ﺷده اﻧد
ﺗﺎ ﺷﻣﺎ را در ﺣﺻﮥ ﻋﯾﺎر ﮐردن زﻧدﮔﯽ ﺗﺎن در اﯾﻧﺟﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد .ﮔروپ اﺳﭘﺎﻧﺳرﺷپ ﺗﺎن ﺷﻣﺎ را ﮐﻣﮏ
ﻣﯾﮑﻧد ﺗﺎ ﺟﺎی ﺑرای زﻧدﮔﯽ ﮐردن ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد ،ﺑرای ﺗﺎن ﻏذا و ﭘوﺷﺎک و ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻓراھم
ﻣﯾﮑﻧد .آﻧﮭﺎ ﺗﻌﮭد ﻧﻣوده اﻧد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ را ﺑرای ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌد از رﺳﯾدن ﺗﺎن در ﮐﺎﻧﺎدا ﯾﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺷﻣﺎ
ﺑﺗواﻧﯾد ﺧودﮐﻔﺎ ﺷوﯾد ،ھر ﮐدام آن ﮐﮫ اول واﻗﻊ ﺷود ،ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد.
اﻟﺑﺗﮫ ،ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﻧﯾز وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﭘول ﺧود در ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﯽ آﯾﻧد .اﮔر ﺷﻣﺎ
ﭘول دارﯾد و از ﺧود ﺣﻣﺎﯾت ﮐرده ﻣﯾﺗواﻧﯾد ،اﺳﭘﺎﻧﺳر ﮐﻧﻧدۀ ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت از ﺷﻣﺎ ﺗوﻗﻊ ﮐﻧد ﺗﺎ در
ﭘردﺧﺎت ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اﺳﮑﺎن ﺧود ﺗﺎن ﺳﮭم ﺑﮕﯾرﯾد .اﯾن ﻣﯾﺗواﻧد از ﺟﻣﻠﮫ ﭘول ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ
ﮐﺎﻧﺎدا آورده اﯾد ﯾﺎ ﭘول ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﮑل ﻋﺎﯾد در ﺟرﯾﺎن ﻣدت اﺳﭘﺎﻧﺳرﺷپ ﺗﺎن ﮐﺳب ﻣﯾﮑﻧﯾد.
اﺳﭘﺎﻧﺳر ﮐﻧﻧده ﮔﺎن از ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﮐوﺑﮏ از ﺧود ﭘروﺳﮥ اﺳﭘﺎﻧﺳر ﮐردن ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن را دارد .اﯾن ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﺳﭘﺎﻧﺳر ﮐﻧﻧده ﮔﺎن
ﺧﺻوﺻﯽ در ﮐوﺑﮏ ﺑﺎﯾد از ﻗواﻋد ﭘﯾروی ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻧﺳب ﺑﮫ ﺑﻘﯾﮥ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .اﮔر اﺳﭘﺎﻧﺳر
ﮐﻧﻧدۀ ﺷﻣﺎ از ﮐوﺑﮏ اﺳت و ﮐدام ﺳوال دارﯾد ،ﺑﺎ  Immigration, Diversité et Inclusionﺑﮫ
ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد .اﯾن ﺑﺧش دوﻟت وﻻﯾﺗﯽ ﮐوﺑﮏ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺎﯾل اﻣﯾﮕرﯾﺷن ﻣرﺑوط آن ﻣﯾﺷود.

 (3ﻣن ﺑﮫ ﺻﻔت ﭘﻧﺎھﻧده اﺳﭘﺎﻧﺳر ﺷدۀ ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﯽ آﯾم ،و ﯾﮏ اﻧدازه ﭘول ﺧود را ﺑﺎ ﺧود ﻣﯽ آورم .آﯾﺎ
اﺳﭘﺎﻧﺳر ﮐﻧﻧدۀ ﻣن ﺑﺧش از اﯾن ﭘول را ﻣﯾﮕﯾرد؟
ﻧﺧﯾر ،ﺿرورت ﻧﯾﺳت ﺷﻣﺎ ھﯾﭻ ﭘول ﺑرای درﺧواﺳت اﺳﭘﺎﻧﺳرﺷپ ﺗﺎن ﺑﭘردازﯾد .اﻣﺎ ،ﺑﻌد از رﺳﯾدن ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ،اﺳﭘﺎﻧﺳر ﮐﻧﻧده
ﻣﯾﺗواﻧﻧد از ﺷﻣﺎ ﺗوﻗﻊ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ در ﺣﺻﮥ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اﺳﮑﺎن ﺗﺎن ﺑﺎ ﭘول ھﺎی ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺧود ﻣﯽ آورﯾد ﺳﮭم ﺑﮕﯾرﯾد.
ﮐوﺑﮏ از ﺧود ﭘروﺳﮥ اﺳﭘﺎﻧﺳر ﮐردن ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن را دارد .اﯾن ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﺳﭘﺎﻧﺳر ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺧﺻوﺻﯽ در ﮐوﺑﮏ ﺑﺎﯾد
از ﻗواﻋد ﭘﯾروی ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻧﺳب ﺑﮫ ﺑﻘﯾﮥ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .اﮔر اﺳﭘﺎﻧﺳر ﮐﻧﻧدۀ ﺷﻣﺎ از ﮐوﺑﮏ اﺳت و ﮐدام ﺳوال دارﯾد ،ﺑﺎ
 Immigration, Diversité et Inclusionﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد .اﯾن ﺑﺧش دوﻟت وﻻﯾﺗﯽ ﮐوﺑﮏ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺎﯾل اﻣﯾﮕرﯾﺷن
ﻣرﺑوط آن ﻣﯾﺷود.
 (4آﯾﺎ دوﻟت ﮐﺎﻧﺎدا از اﺳﭘﺎﻧﺳر ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺧﺻوﺻﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯾﮑﻧد ﺗﺎ از ﻣن ﯾﺎ ﻋﻘﺎرب ﻣن ﺑﺧﺎطر ﺗﻣوﯾل ﻣﺻﺎرف
اﺳﭘﺎﻧﺳرﺷپ ﯾﺎ اﺳﮑﺎن در ﮐﺎﻧﺎدا ﭘول ﺟﻣﻊ آوری ﮐﻧﻧد؟
ﻧﺧﯾر ،دوﻟت ﮐﺎﻧﺎدا ﻓﯾس درﺧواﺳت ﯾﺎ ھزﯾﻧﮥ آن را از ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﻧﻣﯾﮕﯾرد.
اﺧطﺎر ھﺎی ﮐﮫ از ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺧواھد ﭘول ﺟﻣﻊ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در آﯾﻧده ﺑرای ﺗﺎن واﭘس ﻣﯾﺷود دروغ اﺳت .اﯾن ھﺎ از طرف دوﻟت ﮐﺎﻧﺎدا
ﻧﯾﺳﺗﻧد.
 (5در ﺻورت ﮐﮫ اﮔر ﻣن ﮐﺳﯽ را ﻗﺑﻼً ﭘول ﭘرداﺧﺗﮫ ام ﺗﺎ ﻣﺻﺎرف اﺳﭘﺎﻧﺳرﺷپ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ام را ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار دھد،
ﭼﯽ ﮐﻧم؟
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ آن ﺷﺧص ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد ﮐﮫ ﭘول ﺗﺎن را ﮔرﻓﺗﮫ و از آﻧﮭﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﭘول ﺗﺎن را ﻋﺎﺟل واﭘس ﺑﭘردازد.
ﮐوﺑﮏ از ﺧود ﭘروﺳﮥ اﺳﭘﺎﻧﺳر ﮐردن ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن را دارد .اﯾن ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﺳﭘﺎﻧﺳر ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺧﺻوﺻﯽ در ﮐوﺑﮏ ﺑﺎﯾد
از ﻗواﻋد ﭘﯾروی ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻧﺳب ﺑﮫ ﺑﻘﯾﮥ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .اﮔر اﺳﭘﺎﻧﺳر ﮐﻧﻧدۀ ﺷﻣﺎ از ﮐوﺑﮏ اﺳت و ﮐدام ﺳوال دارﯾد ،ﺑﺎ
 Immigration, Diversité et Inclusionﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد .اﯾن ﺑﺧش دوﻟت وﻻﯾﺗﯽ ﮐوﺑﮏ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺎﯾل اﻣﯾﮕرﯾﺷن
ﻣرﺑوط آن ﻣﯾﺷود.
 (6از اﺳﭘﺎﻧﺳر ﮐﻧﻧده ام ھﻧﮕﺎم ﺳﻔر ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﮫ ﺻﻔت ﯾﮏ ﭘﻧﺎھﻧده ﭼﯽ ﺗوﻗﻊ ﮐرده ﻣﯾﺗواﻧم؟
ھﻧﮕﺎم رﺳﯾدن ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ،اﺳﭘﺎﻧﺳر ﮐﻧﻧدۀ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﭘذﯾراﯾﯽ ﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﯾدان ھواﯾﯽ ﻣﯽ آﯾد و ﺷﻣﺎ را ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧد ﺗﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ﺟﺎﺑﺟﺎ
ﺷوﯾد.
اﺳﭘﺎﻧﺳر ﮐﻧﻧدۀ ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺗﺎن ﯾﮏ ﺟﺎ ﺑرای ﺑودوﺑﺎش ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ اﭘﺎرﺗﻣﺎن ،ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ ھوﺗل ﭘﯾدا ﻣﯾﮑﻧد .اﯾن ﻣﯾﺗواﻧد ﯾﮏ ﺟﺎی
ﻣوﻗت ﺑرای ﺑودوﺑﺎش ﺗﺎن ﺑرای ﭼﻧد ھﻔﺗﮥ ﻧﺧﺳت ﺗﺎن در ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﯾﮏ ﺟﺎی ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻣدت طوﻻﻧﯽ ﺗر در آﻧﺟﺎ
ﺑﻣﺎﻧﯾد ،ﮐﮫ ﻣﺗﮑﯽ ﺑر ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﺳﭘﺎﻧﺳر ﮐﻧﻧدۀ ﺷﻣﺎﺳت .آﻧﮭﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑرای ﺗﺎن ﻏذا و ﭘوﺷﺎک ﻧﯾز ﻓراھم ﻣﯾﮑﻧﻧد.
اﺳﭘﺎﻧﺳر ﮐﻧﻧدۀ ﺷﻣﺎ ﺳوال ھﺎی ﺷﻣﺎ را در ﻣورد زﻧدﮔﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا ﺟواب ﻣﯾدھد و ھﻣراﯾﺗﺎن در ﻣوارد ذﯾل ھﻣﮑﺎری ﻣﯾﮑﻧد
•
•
•
•

ھزﯾﻧﮥ ﻏذا ،ﮐراه ﺧﺎﻧﮫ و ﻣﺻﺎرف ﺧﺎﻧﮫ و ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺻﺎرف روزﻣره زﻧدﮔﯽ
ﻓراھم ﻧﻣودن ﭘوﺷﺎک ،ﻣﺑل و ﻓرﻧﯾﭼر و وﺳﺎﯾل ﺧﺎﻧﮫ )ﺑﻌﺿﯽ از اﯾن ھﺎ ﻣﯾﺗواﻧد ﺟدﯾد ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﻌﺿﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺗوﺳط ﻣردم در ﮔروپ اﺳﭘﺎﻧﺳرﺷپ ﺷﻣﺎ اھدا ﺷده ﺑﺎﺷﻧد(
ﭘﯾدا ﮐردن ﺗرﺟﻣﺎن ،اﮔر ﺿرورت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد
اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣودن ﯾﮏ داﮐﺗر ﻓﺎﻣﯾﻠﯽ و داﮐﺗر دﻧدان
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•
•
•
•
•

درﺧواﺳت ﺑرای ﭘوﺷش ﻣراﻗﺑت ﺻﺣﯽ وﻻﯾﺗﯽ و ﺷﻣﺎرۀ ﺑﯾﻣﮥ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ )ﺳوﺷل اﻧﺷورﻧس(
ﺛﺑت ﻧﺎم اطﻔﺎل در ﻣﮑﺗب و ﺑﺎﻟﻐﺎن در ﻣراﮐز آﻣوزش ﻟﺳﺎن
ﻣﻌرﻓﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣردم ﺑﺎ ﻋﻼﻗﮥ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
ﺗﺷرﯾﺢ ﺧدﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺗراﻧﺳﭘورﺗﯽ ،و ﻏﯾره ،و
ﮐﻣﮏ ﮐردن ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﺧﺎطر ﭘﯾدا ﮐردن ﮐﺎر

ﮐوﺑﮏ از ﺧود ﭘروﺳﮥ اﺳﭘﺎﻧﺳر ﮐردن ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن را دارد .اﯾن ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﺳﭘﺎﻧﺳر ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺧﺻوﺻﯽ در ﮐوﺑﮏ ﺑﺎﯾد
از ﻗواﻋد ﭘﯾروی ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻧﺳب ﺑﮫ ﺑﻘﯾﮥ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .اﮔر اﺳﭘﺎﻧﺳر ﮐﻧﻧدۀ ﺷﻣﺎ از ﮐوﺑﮏ اﺳت و ﮐدام ﺳوال دارﯾد ،ﺑﺎ
 Immigration, Diversité et Inclusionﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد .اﯾن ﺑﺧش دوﻟت وﻻﯾﺗﯽ ﮐوﺑﮏ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺎﯾل اﻣﯾﮕرﯾﺷن
ﻣرﺑوط آن ﻣﯾﺷود.
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